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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                     

2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ                                          

         «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                                                     ΑΓΑ:………………. 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                                Αξηζ. Πξση. 59/2017                                                         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

Πιεξνθνξίεο: Β. Κνπηζνπξά  

ΣΖΛ.: 22713/50258 

FAX.  22713/50241 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ 

ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΔΩ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 4.271,51 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε 

ηηκήο. 

Ζκεξνκελία & Υξφλνο δηελέξγεηαο: 12-10-2017 ώξα 12:00 κ.κ. 

Σφπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηψλ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ». 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Έρνληαο ππφςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νφκνπο 3527/2007 θαη 3868/2010. 

2. Σνπ Ν.4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ  πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα". 

3. Tνλ Ν.4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

4. Σελ κε αξηζ. 579/13-9-2017 απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

5. Σελ κε αξηζ. 1120/2017 (ΑΓΑ: Ω4ΑΡ469073-6ΒΖ) δέζκεπζε πίζησζεο. 

6. Σελ κε αξηζ. 14/27-08-2015  απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ 

 

                                                              ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

   Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηε  δηαδηθαζία ζπιινγήο θιεηζηψλ πξνζθνξψλ  

γηα ηελ πξνκήζεηα ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ θαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

ΑΔΑ: Ψ4ΡΙ469073-0ΒΒ
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1. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο. 

2. Ζ δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί θαη ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, εηδηθνί φξνη, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θιπ.). 

3. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 12-10-2017 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

12:00 κ.κ. θαη ηφπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ».  

5. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη  κέρξη ηηο 12-10-2017 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

10:00 π.κ. ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο. 

6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο 

λα απνζθξαγηζηνχλ. 

7. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε απφ ηελ επηηξνπή πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα απηφ ην ζθνπφ.  

8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο  δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξφ-

ζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

9. Πιεξωκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

10. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 

             α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

             β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

             γ) πλεηαηξηζκνί. 

11. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα δεηνχκελα είδε ζα δίδνληαη απφ ην λνζνθνκείν εληφο ησλ ηξηψλ 

(3) πξψησλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο. 

12. Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..  θαη 

ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.xioshosp.gr. 

13. Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

14. Οη ηηκέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ αλαθέξεηαη ή δελ αληηζηνηρίδεηαη κε 

ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ, απηφ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

 

                                                     ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απφξξηςεο  ζε ειεθηξνληθή θαη 

έληππε κνξθή ζε δχν αληίγξαθα θαη ε ηερληθή πξνζθνξά κφλν ζε έληππε κνξθή ζε δχν αληίγξαθα. 

2. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε δχν αληίγξαθα. (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) 

3. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε EURO 

4. Γιψζζα: Διιεληθή  

ΑΔΑ: Ψ4ΡΙ469073-0ΒΒ
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                              ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε θιεηζηφ θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρεηαη: 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 78,37 επξώ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ.  

2. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

            

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ 

θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, ii) Γσξνδνθία, , iii) Απάηε, , v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, , vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ,  

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. 

δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε) δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή 

κνπ .  

 

 
3. Τπεύζπλε δήιωζε παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 γηα ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ. 
 
4. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ.  

5. Σν  cd  ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

6. Έληππε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά. 
 

ΑΔΑ: Ψ4ΡΙ469073-0ΒΒ
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ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ κε 

αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο: 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηελ  πξνκήζεηα βακβαθηνχ ζα είλαη γηα έλα έηνο κε δηθαίσκα 

ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ». 

 

Ιζρύο πξνζθνξώλ: 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί 120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Τπνβνιή πξνζθνξώλ: 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα 

είδε.  

Γηαδηθαζία ζπκκεηνρήο: 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξωηνθόιινπ έωο 12-10-2017, εκέξα Πέκπηε 

θαη ώξα 10:00 π.κ.  Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηελ ίδηα εκέξα, (ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ζε έλα ζηάδην), απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ 

ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ». 

 

Ακνηβή αλαδόρνπ θαη ηξόπνο πιεξωκήο: 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο  θαη ηελ έθδνζε 

ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. Δπί ηνπ πνζνχ ηνπ ηηκνινγίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζα 

γίλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ΣΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ 4.271,51€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α 9%  

(ΚΑΔ 1311  CPV 03115110-4)  

 

    ΚΑΣΑΣΑΗ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΒΑΜΒΑΚΗ ΤΓΡΟΦΗΛΟ 

Να είλαη θπζηθφ, ιεπθφ θαη πξαθηηθά άνζκν. Θα πξέπεη λα είλαη καιαθφ, λα απνηειείηαη απφ ίλεο 

κέζνπ κήθνπο ρσξίο θφκβνπο φρη κηθξφηεξνπ απφ 10ΜΜ θαη λα κελ πεξηέρεη ππνιείκκαηα θχιισλ 

πεξηθάξπηα ή πεξηβιήκαηα ζπεξκάησλ ή άιιεο πξνζκίμεηο θαη μέλα ζψκαηα. Να παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή αληίζηαζε ζηελ ηάζε. Όηαλ αλαθηλείηαη λα κελ αθήλεη ζεκαληηθή πνζφηεηα ζθφλεο 

Δπίζεο λα είλαη πδξφθηιν, απνξξνθεηηθφ θαη ε ηθαλφηεηα θαηαθξάηεζεο λεξνχ λα κελ είλαη 

κηθξφηεξε απφ 23g (+-2), λεξνχ αλά γξακκάξην.  

Να είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε ξφινπο ηνπ 1kgr ή 500gr 

Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη: 

1. ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

2. ην θαζαξφ βάξνο 
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3. ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή  

4. ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο 

5. ε ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE 

Οη αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε δηαθαλείο πιαζηηθέο ζαθνχιεο, θαηάιιειεο γηα 

ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο  

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

 ΜΔ ΦΠΑ 9% 

 

ΤΓΡΟΦΗΛΟ 

ΒΑΜΒΑΚΗ 

ΚΗΛΟ 

 
1.430KG                              4.271,51 

  

 

Οη πξνκεζεπηέο  γηα ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ, ζα πξνζθνκίζνπλ δωξεάλ 

δείγκαηα γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο. Σα δείγκαηα ζα θέξνπλ απηνθόιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη 

επθξηλώο ηελ επωλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαζώο θαη ηνλ Α/Α ηνπ είδνπο ωο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

 
 

          

 

                                              

                                        H ΓΙΟΙΚΗΣΡIA ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

                                                           

                                                        ΔΛΔΝΗ      ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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